
Formandsberetning for året 2011.

Efter den turbulente startperiode i 2010  blev 2011 det første år, hvor foreningen var fuldt 
funktionsdygtig i hele perioden med et stabilt medlemstal på omkring 10 skytter.

Vore skydninger har været afviklet på banerne i Hårup, hvor samarbejdet med Sejs-Svejbæk 
Skytteforening har fundet et stabilt og velfungerende leje.  Forsøgsvist blev vore skydetider sidst på 
året flyttet fra lørdag eftermiddage til om formiddagen, hvor vi kan skyde fra kl. 9, når det er 
aktuelt.  

Fremover skyder vi i tiden kl. 10 -12, som plejer at være tilstrækkelig til, at alle opmødte kan få 
skudt, og i denne periode er vi normalt alene på banen og har selv ansvaret for den sikre afvikling af 
skydningerne.

Flere medlemmer har anskaffet sig egne våben – især  replika af Colt Cattleman i kal. 45 LC er 
populær, men der er også tilkommet en Remington replika i kal. 44 forlader.  Foreningen råder 
således ved årsskiftet over 4 Cattleman, 3 forladerrevolvere kal. 44, en forladerrevolver kal. 36 samt 
en Hawken forladerriffel kal. 45.

Heraf ejer foreningen selv den ene forladerrevolver kal. 44.

Det store antal brugere af kal. 45 LC har medført, at foreningen har anskaffet genladningsudstyr, 
kugletænger  og blysmelter, som med substitutkrudt anvendes på formandens røgsvage 
ladetilladelse.  Der er imidlertid behov for, at flere medlemmer tager et genladningskursus og får en 
ladetilladelse.  Det er dog ikke billigt – omkring 600-800 kr. - og bestyrelsen har diskuteret at 
bevilge i det mindste et tilskud til dækning af denne udgift.

Foreningen deltog med formand og næstformand i det årlige repræsentantskabsmøde i Forbundet  
af Danske Sortkrudtsskytter  i maj måned.  Efterfølgende skrev undertegnede en kommentar i bladet 
”Krudtslam”, som alle medlemmer modtager.  Det fremgår heraf, at vi ikke er ganske tilfredse med 
udviklingen, der gør kravene til sortkrudtsskytterne stadigt mere strikse og truer med at kvæle vore 
muligheder for som almindelige, voksne mennesker, selv at styre vor hobby.

Forbundet har indtil nu ikke kunnet opvise positive resultater i den henseende, men har til gengæld 
brugt omkring 100.000,- kr.  til et lobbyistfirma – Waterfront – der kun lover  'No cure – Full pay'. 
Denne regning videresendes naturligvis til forbundets medlemmer i form af en forventet 
kontingentstigning, hvilket vi finder er at gå for vidt.

Sortkrudtssagen, som den kaldes, er indtil videre endt med, at skytter med våbenpåtegning kun må 
opbevare 500 gram sortkrudt, som så til gengæld skal være i rødt sikringsskab.  Tidligere kunne 
man opbevare 1 kg.  Samtidig er det blevet særdeles besværligt overhovedet at kunne købe 
sortkrudt eller substitutkrudt, og det kan  kun lade sig gøre, når man selv henter det hos sælgeren, 
når man kan finde sådan en.

På forbundsplan er vi medlem af  Dansk Skytte Union, der – også - er i økonomisk uføre og derfor 
har forlangt, at alle medlemmer af vort forbund skal betale et  direkte kontingent  til unionen på 
indledningsvist 25 kr. årligt.  For dette kontingent er vi så fuldt medlem og får  til gengæld lov til at 
betale 200 kr. pr. våbenpåtegning, de udsteder til os !  

Representantskabet pålagde forbundets bestyrelse at søge optagelse i De Danske Skytteforeninger, 
som dels er billigere, dels passer bedre til vort formål.  Uformelle referater siger, at den opgave har 
de varetaget meget utilfredsstillende og derfor med negativt resultat.



De eksterne udgifter afspejles  i vort eget kontingent, sådan som det fremgår af den udsendte 
orientering i forbindelse med kontingentopkrævningen.  Vi har gjort indsigelse, men vi kan ikke 
forvente noget resultat af det.

På trods af det beskedne beløb, vi har tilbage til os selv, har vi sammen med indtægterne fra salg af 
ammunition på banen kunnet anskaffe det tidligere omtalte ladeudstyr, som fremover vil bidrage til 
at skabe indtægter.  Andre indtægtsmuligheder vil være firmaarrangementer, som vi efter aftale med 
Sejs-Svejbæk Skytteforening må afholde på banerne i Hårup.

Det er også bestyrelsens hensigt fremover at få sendt flest mulige medlemmer på efteruddannelse 
som skydeledere, banekommandører, patronopladere osv. så vi dels har god hold i egen sikkerhed, 
dels kan tilbyde assistance til andre, hvor det kan være aktuelt.

Vi skal sikkert også prøve at se lidt mere på de arrangementer, andre foreninger indbyder os til at 
deltage i, så vi kan få inspiration og lyst til nye tiltag.

Vi går ind i 2012 rimeligt rustede og konsoliderede til udbygge vore aktiviteter, som medlemmernes 
egne gode ideer kan være med til at skabe.

Sejs, 20.02.2012
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